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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1301/2010, внесена от Colectivo de técnicos superiores sanitarios en 
la especialidad de documentacíon sanitaria’, орган, представляващ 
медицински специалисти архивисти от Испания, относно наемането на  
персонал в тази категория от галисийските органи

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията възразяват срещу създаването от галисийското правителство 
в рамките на отдела по здравеопазване към него на професионална категория, известна 
като „técnico especialista en documentacíon sanitaria“ (медицински архивист), и посочват, 
че тази квалификация, която част от медицинския персонал притежава, не се признава 
на национално или европейско равнище и по този начин ограничава свободата за 
тяхната професионална категория между автономните общности и в рамките на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 май 2011 г.

„Регулирането на професиите е в компетенциите на държавите-членки. Държавите-
членки са свободни да обвържат упражняването на дадена професия с изисквания за 
конкретно обучение и критерии (вж. Решението на Съда на ЕС относно Quen C-108/96). 
Дадена професия може да бъде или да не бъде регулирана в различните държави-
членки. На сегашния етап няма хармонизация на европейско равнище и решенията на 
Комисията нямат приоритет над компетенциите на държавите-членки в тази област. 
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Въпреки липсата на хармонизиран подход в ЕС относно регулирането на професията 
медицински архивист, лицата с тази квалификация могат да упражняват професията си 
в друга държава-членка, ако отговарят на общите критерии за признаване съгласно 
Директива 2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации1.

Що се отнася до регулирането на професията „медицински архивист” в различните 
региони в границите на една и съща държава-членка, решенията в тази област също са  
част от националните компетенции.”

                                               
1 ОВ L255, 30.09.2005 г., стр. 22-142


